SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE WIŚNIOWA
PAPIER
(worek niebieski)
Tu wrzucamy:
gazety, czasopisma
katalogi, prospekty
papier szkolny, biurowy
książki
torebki papierowe
tektury i kartony
zeszyty,
tekstylia

Uwaga tu nie wrzucamy:
opakowań z zawartością, np. żywnością,
wapnem, cementem
kalki technicznej
prospektów foliowanych i lakierowanych
katalogów

SZKŁO
(worek zielony)
Tu wrzucamy:
opakowania szklane kolorowe i bezbarwne,
butelki i szklane opakowania po napojach
i żywności,
butelki po napojach alkoholowych, słoiki
(bez nakrętek, zacisków, gumowych
uszczelek),
szklane opakowania po kosmetykach,

inne opakowania szklane itp.
Uwaga tu nie wrzucamy:
ceramiki (porcelany, naczyń typu arco,
talerzy, doniczek),
luster,
szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych z pozostałościami
zawartości,
szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła
zbrojonego),
szyb samochodowych

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE
(worek żółty)
Tu wrzucamy:
Plastikowe butelki po:
napojach,
środkach czystości,
środkach zmiękczających tkaniny,
płynach do prania,
środkach do pielęgnacji ciała,
opakowania tetrapack (kartony
wielo-materiałowe np. po mleku,
soku itp.),
plastikowe opakowania po produktach
spożywczych,
opakowania z papieru powlekanego,
opakowania po słodyczach, ciastkach,
owocach,
opakowania po mrożonkach itp.
Opakowania z blachy stalowej i aluminiowej
oraz metale:
metalowe puszki po żywności,
puszki po napojach,
drobny złom żelazny,
drobny złom metali kolorowych,
metalowe puszki po karmie dla zwierząt
i inne opakowania metalowe itp.

Uwaga tu nie wrzucamy:
tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego,
mokrych folii,
opakowań i butelek po olejach i smarach,
puszek i pojemniki po farbach i lakierach,
opakowań po środkach chwastobójczych
i owadobójczych.
puszek po farbach i lakierach,
opakowań po aerozolach, olejach
i smarach,

UWAGA
Worki z wyselekcjonowanymi odpadami
na papier, szkło oraz tworzywo sztuczne
z metalem powinny być oddawane po
ich całkowitym napełnieniu.

BIOODPADY
(worek brązowy)
Tu wrzucamy: odpadki kuchenne (stałe),
skorupki jaj, odpadki z ryb, odpadki z mięsa
i drobne kości, skorupki z orzechów, resztki
owoców i warzyw, zepsutą żywność, filtry do
kawy i herbaty z zawartością, kwiaty
pozostałości roślin, liście, trawę, przycięte części
drzew i krzewów, ręczniki papierowe, chusteczki,
papier toaletowy, serwetki, popiół drzewny, małe
zwierzęce odchody z trocinami itp.

ODPADY POZOSTAŁE – ZMIESZANE
(worek szary)
Odpady których nie można wysegregować
i wyrzucić do wymienionych worków należy
oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych lub wyrzucić jako odpady
zmieszane(worek szary).
Tu wrzucamy odpady których nie można
wysegregować np. pieluchy jednorazowe
„pampersy”, pielucho majtki jednorazowe, worki
z odkurzaczy, sznurki i wstążki, kobiece artykuły
higieniczne, zużytą watę, waciki, lustra, szkło
zbrojone, szkło płaskie, ceramikę, popiół
z węgla i koksu, niedopałki papierosów, zmiotki
(śmieci) itp.

Pamiętajmy!
Odpady opakowaniowe, których rodzaj
na to pozwala, najpierw należy oczyścić
z zabrudzenia, a następnie trwale zgnieść lub
złożyć na płasko przed włożeniem
do odpowiedniego pojemnika.

Odpady należy wystawiać w dniu
wywozu do godz. 7:00!

